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Destaque  

Bailes dos Mastros 2018  

   

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

Este mês terá lugar a 11ª edição dos 
Bailes dos Mastros, uma organização da 
Associação dos Amigos do Rancho 
Folclórico e Etnográfico de S. Sebastião. 
Estes bailes serão animados por três 
acordeonistas de renome bem como 
pela Marcha de S. Clemente.  
 

 
 

Saiba mais na página 4 

O mês de junho é mês de Santos Popula-

res, de bailes, de arraiais, de sardinhadas, 

de marchas populares e de início de verão.  
E sendo que Junho é mês de Mastros, não 

poderíamos deixar de destacar os Bailes 

dos Mastros organizados pela Associação 

dos Amigos do Rancho Folclórico e Etno-

gráfico de São Sebastião e realizados no 

recinto frente à Junta de Freguesia de São Sebastião, nos dias 13, 24 e 29.  
Nesta edição damos a conhecer as obras realizadas recentemente pela Jun-

ta de Freguesia; bem como as propostas que passaram para a fase final de 

votação relativamente ao Orçamento Participativo 2018.  
Informamos ainda quais as datas e locais onde decorrerá a campanha de 

vacinação antirrábica e Identificação eletrónica.  
Poderá ainda consultar toda a animação que irá decorrer um pouco por toda 

a Freguesia.  
A equipa d’O Mariola deseja a todos um excelente mês de Junho.  
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Notícias / Informações úteis 

Campanha de Vacinação Antirrábica  
e Identificação Eletrónica 

Lugares Local  Dia Hora 

Estação de Loulé  Junto à estrada 02 de julho  11h00 

Vale Judeu  Escola  03 de julho 09h00 

Vale Judeu  Café “Silêncio” 03 de julho  11h00 

Varjota Junto à estrada   09 de julho 09h00 

Rocha de Momprolé  Junto à estrada 9 de julho  11h30 

Vale Telheiro  Escola Primária  22 de junho  11h00 

Monte Seco  Largo  10 de julho  09h00  

Parragil  Largo  09 de julho  10h00  

Às terças-feiras, no Canil Municipal, das 11h00 às 12h00, a partir 

de 03 de setembro de 2018.  

 Avisos da Proteção Civil  

Programa “Estou aqui” crianças  

A Polícia de Segurança Pública 
inicia a 1 de junho a sétima edição 
do programa “Estou Aqui”, de dis-
tribuição de pulseiras gratuitas 
para ajudar pais e educadores a 
localizar crianças entre os 2 e os 
10 anos que estejam perdidas.  
Segundo a PSP, os pais que pre-
tendam aderir ao programa têm de fazer o registo prévio da 
criança no site, e as pulseiras podem ser levantadas nas es-
quadras escolhidas pelos pais após o registo ter sido concreti-
zado com sucesso.  
Cada pulseira “é única”, sendo atribuída a cada uma um núme-
ro diferente que, apesar de ser percetível, só pode ser lido pela 
PSP, através da base de dados.  
O programa funciona de 01 de junho de 2018 a 31 de maio de 
2019.   
Como pedir a pulseira:   
- Entrar no site estouaqui.mai.gov.pt e preencher o formulário. 
- Levantar a pulseira na esquadra da PSP escolhida. 
- Depois de registada a pulseira é colocada no pulso. 
- INFORMAÇÕES - T. 21 811 1087 (10h-13h, 14h-17h) E-mail: 
estouaqui@psp.pt 

Orçamento Participativo 2018 

No passado dia 14 de maio decorreu a sessão presencial do 
Orçamento Participativo 2018 em São Sebastião. Nesta sessão 
foram apuradas as seguintes propostas de obras que passam 
para a fase final e estarão em votação no mês de julho.  

- Requalificação do Espaço de jogos da Escola E.B. 2,3 Eng.º 
Duarte Pacheco e EB 1 Mãe Soberana com piso sintético;  

- Criação de espaços de recreio para crianças e jovens nos prin-
cipais aglomerados urbanos da Freguesia (Vale Judeu, Quatro 
Estradas, Monte Seco e Urbanização da Marroquia); 

- Aquisição de terreno em Vale Judeu para criação de Espaço 
Verde / Parque Infantil.  
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Obras e Intervenções na Freguesia  

 

- Caminho do Lagar do Caliço até à Horta do Constantino. 
- Caminho da Betecna até ao Cardalinho. 
- Caminho do Lagar do Caliço até à Partilha de Boliqueime.  
- Caminho das Debrúzias. 
- Caminho do Rei da Palha até ao Cardalinho.  
- Caminho ao Porto da Madeira até à Estrada da Tôr.  
- Caminho do Moinho Novo até ao Porto da Madeira.  
- Caminho de Vale Telheiro até ao Rei de Palha.  
- Caminho da Igreja da Boa Hora até aos Corgos.  
- Caminho da Covanca.  
- Caminho da Charneca do Monte Seco até à Granja.  
- Caminho do Vale da Boa Hora até à Charneca. 
- Caminho da Betecna até ao Castelão. 
- Caminho do Blé Zé até ao Moinho Novo.  
- Caminho da Picota até ao Caiado.  
- Caminhos da Boa Hora até ao Caiado.  
- Caminho do Poço da Pereira até à Fonte Fria.  
- Caminho do Cerro Alto até às Voltinhas.  
- Caminho das laranjeiras do Sr. Helder até à Estrada do Monte 
Seco.  
- Caminho do Cerro de Alfeição até aos Poços do Almarjão.  
- Caminho da Varjota até à Laja Gorda.  
 

Reparação dos Caminhos a Norte da E.R. 270 Reparação dos Caminhos a Sul da E.R. 270 

- Caminho desde a Ponte até à Freguesia de Boliqueime.  
- Caminho do Poço de Vale Judeu.  
- Caminho junto à oficina até à Estrada da fábrica.  
- Caminho das Hortas na Várzea da Mão.  
- Caminho no Monte Poço (Luciano Simão).  
- Caminho do Moinho até ao Caminho das estufas do Marinho.  
- Caminho do armazém do Inaicinho.  
- Caminho da Sucata do Dimas.  
- Caminho do Estaleiro da Tecnovia até à britadeira.  
- Caminho do Joaquim da Quinta até à Britadeira.  
- Caminho do Barnabé desde a Várzea da Mão até ao Cami-

nho do Canil.  
- Caminho do Cerro de Cabeça de Câmara até ao talefe.  
 

Trabalhos de limpeza (o antes e o depois )  

 

- Limpeza da Rua da Fonte em Loulé.  

Antes Depois  
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Destaque                                                                                           Bailes dos Mastros 2018 

1926 

Década de 70 
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Informações Úteis / Atividades / Festas e Bailes 

  

Locais Datas e horários 

Escola do  
Parragil 

  12 e 26 (terças-feiras)  

10h - 11h30 

Parragil  12 e  26 (terças-feiras)  

11h45 -12h30 

Bibliomóvel 

 

Unidade Móvel de Saúde 

 22 de junho 

08:30h - Vale Telheiro 

09:00h - Soalheira 

10:00h - Parragil 

11:00h - Boa Hora 

11:30h - Monte Seco 

 25 de junho 

8:30h - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP)  

09:30h - Várzea da Mão 

10:30h  - Vale Judeu  

11:30h - Praça Manuel Arriaga 
(Largo Manuel da Mana) 

Data  Músicos  Atividade Local  

2 Fábio Muchacho  Baile Social Sénior  Salão de Festas  

9 Ana e Edgar Baile de Santo António Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco 

13 Silvino Campos  Baile de Santo António Recinto frente à J.F.S. Sebastião  

16 Humberto Silva  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense 

16 José Pasadinhas Baile Social Sénior  Salão de Festas  

16 Diversos IV Edição do Welcome Summer Sociedade Cultural e Recreativa de Vale Judeu 

24 João Paulo Cavaco Baile de S. João  Recinto frente à J.F.S. Sebastião  

29 Humberto Silva Baile de S. Pedro  Recinto frente à J.F.S. Sebastião  

30  Rita Melo  Baile Social Sénior  Salão de Festas  

2 David Alves  Festa da Criança  Vale Judeu  

 Os eventos aqui destacados 
são aqueles que se realizarão 
na área da nossa Freguesia. 
Para saber mais pode contac-
tar a Câmara Municipal de 

Loulé, através dos seguintes contatos:  

loulecriativo@cm-loule.pt,    
www.loulecriativo.pt 

Workshop: Confeção de um taleigo  
30 de junho - 14h30 - 17h30 
Galerias de S. Francisco, fração Z , Largo 

de São Francisco 
Mais informações: Florbela A. Luís - 
961580704 - linhaselivros@gmail.com 
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Gastronomia 

No Minguante, ceifa do trigo, centeio e cevada. Na Horta semear em viveiro alface, alho-
porro, repolho, couves flor e de Bruxelas, couve-nabo, couve-rábano, e couve galega. Em 

local definitivo semear cenoura, chicória, nabo, rabanete, salsa, etc. Colher a batata de 

fevereiro. Cuidar de milharais, batatais e morangal. Continua a sementeira do feijão para 

consumo em verde. Plantar batata, pimento e tomate. Colher cebola, alho, alface e aipo, da 

sementeira de janeiro. Apanhar as cerejas e as nêsperas. Extrair o mel e a cortiça. Na vi-

nha continuar com os tratamentos e aplicar o enxofre quando se manifestar o oídio. No 

jardim semear begónias, calêndulas, gipsófilas, goivos e colher rosas, cravos, etc.  
 

“Borda d’Água 2018” 

Lua Dia Hora 

Quarto Minguante 6 19:32h 

Lua Nova 13 20:43h 

Quarto Crescente 20 11:51h 

Lua Cheia 28 05:53h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 
06h:14 e põe-se às 
20h56m.         
No dia 30 o sol nasce  
às 06h15m e põe-se   
às 21h12m.  
Neste mês os dias    
aumentam cerca de 8 
minutos. 
 
 

 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Como construir um hotel de insetos (parte I)  
 

Um hotel de insetos não é mais que um canto preparado para acolher variadas 
famílias de insetos benéficos, os quais poderão aumentar a biodiversidade da sua 
horta e equilibrar o ecossistema. 
A presença de insetos como borboletas, abelhas e joaninhas são benéficas para a 
nossa horta pois alimentam-se de pragas, como pulgões e pulgas e ajudam na 
polinização das plantações. Este combate às pragas não traz qualquer efeito nega-
tivo para a agricultura, pelo contrário, mantêm um equilíbrio no ecossistema, as 
pragas poderão sempre existir, sendo que estas comunidades de parasitas contro-
ladas por predadores naturais, nunca chegam a representar um perigo para as 
plantações. 
Estes abrigos devem ser compostos por materiais isolantes naturais: canas, bam-
bu, ramos, restos de troncos e madeira não tratada, tijolos, vasos de cerâmica, 
cartão e pinhas. Os orifícios para os insetos devem ter entre 3 e 12 mm de diâme-
tro de maneira a que tanto abelhas como joaninhas consigam habita-los. O hotel deve ter entre 10 a 20 cm 
de comprimento e ser colocado perto da horta, até 1 m do solo, virado preferencialmente para sul, com boa 
exposição solar. Todos os anos na primavera ou verão, o abrigo deve ser limpo, prevenindo assim a criação 
de fungos prejudiciais. 

Tarte de maçã e nozes 
 

1 base de massa quebrada de compra 
3 maçãs médias 
1 colher de sobremesa de canela 
75g de manteiga à temperatura ambiente  
100g de açúcar amarelo 
2 ovos médios 
70g de farinha 
100g de miolo de noz picado  
 
Pré-aquecer o forno a 180.ºC. Colocar a massa na tarteira com a 
folha de papel vegetal. Picar todo o fundo com um garfo e dobrar 
as bordas de massa em excesso. Descascar e fatiar as maçãs. 
Dispô-las de forma a cobrir todo o fundo da massa da tarte. Pol-
vilhar generosamente com canela.  Num recipiente colocar os 
ovos e o açúcar e bater. Juntar a manteiga amolecida e bater 
novamente. Adicionar a farinha e as nozes e envolver bem. Colo-
car esta massa sobre as maçãs e levar ao forno cerca de 35-40 
minutos até ficar douradinha. Retirar do forno, deixar arrefecer e 
desenformar com cuidado para não quebrar. Bom apetite!  

Queijadinhas de Limão  
 
2 ovos grandes  
50 gramas de manteiga derretida 
300 gramas de açúcar 
100 gramas de farinha de trigo 
500 ml de leite 
raspas de 1 limão 
1 colher de café de essência de      
baunilha 
 
Bata os ovos com o açúcar. De seguida adicione a manteiga, 
raspas de limão, essência de baunilha, farinha e por fim o leite, 
aos poucos, misturando bem na massa. Coloque a mistura em 
forminhas individuais untadas com manteiga e leve ao forno pré 
aquecido a 180 graus, durante 30 a 40 minutos ou até ficar uma 
massa firme.  Espere arrefecer para retirar das forminhas. Quem 
quiser, coloque em forminhas de papel e polvilhe com açúcar de 
pasteleiro. 
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Conversa entre amigas: 
– O teu marido como vai com o sonambulismo? 
– Olha: já está curado. Fiz-lhe um tratamento, nunca mais se levan-
tou de noite! 
– Ah, sim? E que tratamento foi? 
– Mandei embora a criada, que tinha vinte anos, e arranjei outra 
que tem mais de cinquentaZ 
 

____________________________ 
 

A sogra vai visitar a filha e o genro. Toca a campainha, o genro 
abre a porta e exclama: 
- Sogrinha! Há quanto tempo que a senhora não aparece! Quanto 
tempo vai ficar desta vez? 
A sogra, querendo ser gentil: 
- Oh, meu genro, até vocês ficarem cansados de mim! 
O genro responde: 
- Sério? Não vai nem tomar um cafezinho?  

 

 

Adivinhas 

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 

F B E R U I S A R D A U Q S G 

L H J U N H O G S A R E U O H 
C E R A S Y C O I P A S M R E 

F B A N D E I R A S P I A O S 

T A D F R E R A S T I U S P A 

U L S A R I E U G O F A T J H 

B O E V L C J T R E U I R O N 

A E A B K F N E T Y H K O A I 

I S P L A I A R R A W A S B D 

L U O N I E M V T N M C R E R 

E I L M U A S W R T U O C R A 
S E R A L U P O P S O T N A S 

Localize na grelha, as palavras da lista que estão escritas em todos os 

sentidos. 

Junho 
Manjericos 
Santos Populares 
Sardinhas 
Bailes 
Quadras 
Bandeiras 
Balões 
Fogueira 
Alecrim 
Arraial  
Mastros 

Solução do enigma:  

 

Sudoku 

Como jogar sudoku? 
O Sudoku é um passatempo, para ser 
jogado por apenas uma pessoa, que 
envolve raciocínio e lógica. A ideia do 
jogo é muito simples: completar todas 
as 81 células usando números de 1 a 9, 
sem repetir os números numa mesma 
linha, coluna ou grade (3x3).  

Labirintos 

Provérbios 

“Junho calmoso, ano formoso”.  

“Junho floreiro, paraíso verdadeiro”. 

“Pintos de S. João pela Páscoa ovos dão”.  

“Quem em Junho não descansa, enche a bolsa e farta a 

pança”.  

“Junho, foicinha em punho”.  

“Pelo S. João deve o milho cobrir o chão”.  

Mova somente cinco palitos da composição abaixo para 

obter apenas três quadrados  
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Toponímia                                                         Rua Humberto Pacheco 

 Edição, coordenação, reprodução e expedição 
 Junta de Freguesia de São Sebastião 
 
 

 Tiragem 
 500 exemplares 

 Colaboradores 

 Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu, Centro 
 Social e Cultural Parragilense; Clube Cultural e Recreativo do 
 Monte Seco; Câmara Municipal de Loulé. 
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Após a sua abertura e até 12/03/1991 esta artéria da cidade de Loulé foi conhecida por Rua ou Avenida do Cemitério, tendo nesta 
data adquirido o nome do ilustre louletano Humberto José Pacheco.  

Terminada a construção do cemitério no sítio da Costa, em Loulé, seguiu-se a abertura de um arruamento de ligação entre o mesmo 
e a vila, no eixo de confluência dos acessos às igrejas Matriz e de São Francisco, tendo a autarquia decidido mandar anunciar para o 
dia 7 do próximo mês de Junho a arrematação em hasta pública do arruamento do novo cemitério.  O estudo prévio do projeto, que 
tomara por modelo a Rua Gil Vicente, veio posteriormente a ser alterado, passando a nova rua a ter quase o dobro da largura inicial-
mente prevista. Contudo a sua construção prolongou-se até Dezembro de 1942, tendo sido adjudicada a sua conclusão no dia 1 de 
Outubro de 1941.  

Quem foi Humberto José Pacheco?  

Natural de Loulé, onde nasceu a 31/101894, era irmão do engenheiro Duarte Pacheco. Desde cedo aderiu aos ideiais republicanos, 
tendo exercido as funções de presidente da Comissão Concelhia do Partido Republicano. À frente deste partido fundou o jornal Ecos 
de Loulé, a 25/01/1921, com o objetivo de fazer a oposição à Câmara local, um dos melhores periódi-
cos que se publicaram durante a primeira República, com um estilo marcadamente polemicista. Foi 
ainda administrador do Concelho de Loulé entre 1915 e 1916.  

Humberto Pacheco fixou-se posteriormente em Lisboa, onde se formou em Direito na universidade de 
Lisboa, tendo concluído o curso em Novembro de 1929. Dedicou-se ao comércio de seguros, sendo 
um dos fundadores e administradores da Companhia de Seguros Ourique.  

Participou ativamente na fundação da Casa do Algarve em Lisboa, que, sobretudo na sua primeira 
fase (entre 1930 e 1941), quase exclusivamente devido ao seu zelo, se conseguiu manter. Essa reali-
zação deveu-se ao esforço de nove algarvios residentes em Lisboa, que se emprenharam e conse-
guiram a sua aprovação, pelo Governo Civil de Lisboa, a 26 de Fevereiro de 1930, com o objetivo de 
unir os Algarvios e desenvolver a região. O dia 8 de Março desse ano foi escolhido para inaugurar 
festivamente a Casa do Algarve e comemorar o centenário do nascimento de João de Deus, escolhi-
do para seu patrono. Solidário com os mais desprotegidos, Humberto Pacheco apoiou durante muitos 
anos ações de carácter social. Faleceu em Lisboa a 18 de Fevereiro de 1969.   

Bibliografia:  
Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.272 e 273.  


